Zomer Nieuwsbrief 2018
Zomervakantie
Van 21 juli t/m 2 september is het zomervakantie. Tijdens de zomer zijn er geen
jeugdlessen, voor de volwassenen gaan bijna alle lessen wel gewoon door.
Het zomerrooster voor de volwassenen kun je vinden op de website.
Alle gemiste lessen door vakanties mogen uiteraard gewoon worden ingehaald.
Je kunt dit in elk type les doen en ook op beide vestigingen. Maandag 3 september
gaan het gewone lesrooster en ook alle jeugdlessen weer van start.
Jeugd vanaf 14 jaar mag tijdens de zomer meedoen met de volwassenen. Voor 25
euro mag je onbeperkt lessen volgen, dit bedrag kun je aan de balie betalen.

Roosterwijzigingen volwassenen
Geen roosterwijzigingen
Heeft u interesse in nieuwe lessen zoals Outdoor Fitness, Krachttraining of juist
meer lessen van iets wat wij nu al aanbieden? Laat het ons weten, wij staan altijd
open voor suggesties!

Roosterwijzigingen jeugd
Na de zomervakantie zullen we een paar rooster wijzigingen doorvoeren:
 Dinsdag Musical 9-11 jaar verplaatst van 16:00 naar 17:00
 Dinsdag Streetdance 6-8 jaar wordt Streetdance 9-10 jaar (alle kinderen in
deze les mogen blijven, ook als ze nog geen 9 zijn)
 Woensdag: ALLE jeugdlessen verschuiven naar een half uur later
 Donderdag streetdance en hiphop van Boy, leeftijden zijn aangepast in het
lesrooster, alle leerlingen blijven in hun huidige groep dansen
 Donderdag 16:00 streetdance 6-8 jaar wordt opgesplitst, alle leerlingen van
(bijna)9 jaar zullen een uur later in een nieuwe les gaan dansen: Streetdance
9-10 jaar bij Elzelien

Nieuwe Lessen
 Boys Only Hiphop: Een stoere hiphop les voor jongens vanaf 6 jaar. In
Eemnes al een succes. Start: vrijdag 7 september 17:00 Docent : Solita
 K-Pop: Deze Koreaanse muziek/dans stijl is voor velen onbekend, maar heeft
een hele grote groep fans. Een dansstijl die vooral bekend staat om de vele
gedetailleerde moves. Start: Maandag 3 september 18:00 Docent: Chelsea
 Female Hiphop: Hiphop kent vele stijlen, in deze 14+ les komen vooral de
stijlen Dancehall, vogueing en female style aan bod. Docent: Solita
 DanceCamp: Werken aan je conditie en kracht d.m.v. dans! Geen Bootcamp,
maar DanceCamp! Alle leeftijden 10+ t/m volwassenen zijn welkom! Docent:
Ananja

Wedstrijdgroepen
In Huizen hebben wij momenteel 1 hiphop wedstrijdgroep, zij veranderen hun naam
komend seizoen van D-Squad naar No Answer
Wij zien een hoop talent in de jongere tienergroepen en willen daarom audities
houden voor een tweede wedstrijdteam. Dit team krijgt nu de naam D-Squad
Ben jij 12+, gek op dansen en denk jij het talent te hebben om in een wedstrijdgroep
te dansen? Geef je dan nu op voor de audities!
De audities zullen plaatsvinden op zaterdag 8 september om 13:00

Doorschuiven naar andere groep
Wij proberen zoveel mogelijk leerlingen van dezelfde leeftijd/niveau bij elkaar te
zetten. Dit betekent dat sommige leerlingen na de vakantie mogen (moet niet!)
doorschuiven naar een andere groep. Kijk voor het rooster op www.studiodansu.nl.
Heb je vragen hierover, overleg dan met een docent of mail naar
info@studiodansu.nl

Helaas nemen wij afscheid van
Anneroos Sadeghi: Anneroos gaf twee lessen klassiek ballet op de woensdag
middag, wij hebben een paar heel leuke docente op het oog en zullen u op de
hoogte houden van onze keuze. Anneroos blijft nog wel aan Studio Dansu
verbonden als Pilates docente
Cathelijne Gieske: Was helaas maar kort bij ons, zij gaf de musical lessen op
dinsdagmiddag. Haar lessen zullen worden vervangen door Joanne Swaan.

Nieuwe docenten
 Solita van Beek:
Een zeer gedreven leerling die zich het afgelopen jaar enorm heeft bewezen
als fantastische invaldocent. Zij heeft een natuurlijk talent voor choreograferen
en lesgeven. Wij zijn heel blij haar nu als vaste docent te mogen inzetten bij
Dansu. Zij zal in Huizen Boys Only en Female Hiphop gaan geven
 Joanne Swaan:
Onze musical docente Cathelijne gaat ons helaas verlaten, maar gelukkig
hebben we een hele leuke en goede vervanger gevonden voor haar lessen!
Joanne Swaan heeft heel veel professionele ervaring in de musical wereld, zij
heeft onder andere gespeeld in Ciske de Rat

Lessen in Eemnes
Wist je dat je met je abonnement in Huizen ook lessen kunt volgen op onze
vestiging in Eemnes?
Het aanbod in Eemnes lijkt veel op dat van Huizen, maar in Eemnes bieden we
bijvoorbeeld ook: Spinning, Power (krachttraining) , Show-jazz en Outdoor Fitness.

Ook proberen we populaire lessen zoals Dancefit en Bodyshape in Eemnes juist op
andere tijden te plaatsen dan in Huizen zodat jullie meer mogelijkheden hebben om
lessen te volgen en of in te halen.
Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie!
Met sportieve groetjes,
Lara en Elzelien Roos

